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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

فر لنا اللهم اغ. �ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوصلى هللا وسلم و  الحمد هلل، طالب:
 .ولشیخنا والسامعین �ا ذا الجالل واإلكرام

 . َنْفِسهِ لِ  ُ�ِحبُّ  َما ِألَِخیهِ  ُ�ِحبَّ  َأنْ  اِإل�َمانِ  ِمنَ : َ�ابٌ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام 
َثَنا ٌد، َحدَّ َثنَ : َقالَ  ُمَسدَّ -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  ىَصلَّ - يِّ النَّبِ  َعنِ  ،-َعْنهُ  للااَُّ  يَ َرِض - َأَنسٍ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  ُشْعَبَة، َعنْ  َ�ْحَیى، اَحدَّ

َثَنا: َقالَ  الُمَعلِِّم، ُحَسْینٍ  َوَعنْ ،   ُ�ِحبَّ  َحتَّى َأَحُدُكْم، ْؤِمنُ یُ  الَ « :َقالَ  -مَ َوَسلَّ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى- النَِّبيِّ  َعنِ  َأَنسٍ  َعنْ  َقَتاَدُة، َحدَّ
 ."»ِلَنْفِسهِ  ُ�ِحبُّ  َما ِألَِخیهِ 

 .وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین الحمد هلل رب العالمین،
 ."ِسهِ ِلَنفْ  ُ�ِحبُّ  امَ  ِألَِخیهِ  ِحبَّ �ُ  َأنْ  اِإل�َمانِ  ِمنَ : َ�ابٌ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  ،أما �عد

 .وتوجد عند سائر الرواة  ،هذه اللفظة ال توجد عند األصیلي، "�اب"
ل أي مثل ما �حب إذ عین ذلك المحبوب محال أن �حص "ما �حب لنفسه"أي مثل  "من اإل�مان أن �حب ألخیه ما �حب"

 .في محلین �ما قاله الكرماني
  ؟نعم ؟صف �كونه من اإل�مان أن تحب نفس ما تحب لنفسك أو مثلهي وُ هل المطلوب الذ "ما �حب"

 .......  طالب:
ي ومن ذلك ما جاء في قصة حصلت عند القاض نزل المثل منزلة الشيء نفسه،قد یُ  نزل منزلة الشيء،والمثل قد یُ  مثله،

 فقاضاه عند شر�ح ذلك الثوب نفسه، فاشترى له اشتر لي مثل هذا الثوب، فقال له: ،رأى مع رجل ثوب أن رجالً  شر�ح:
 ؟ومتى �قول مثل هذا الكالم و�حتاج إلى القضاء. ما أردت الثوب نفسه ،أنا أردت مثل هذا الثوب: قال

 .......  طالب:
  ؟أو �كون عنده تراجع عن الشراء على الشراء وعلى تنفیذ ما أوصاه �ه، اإذا �ان عازمً  

 .إذا أراد یتراجع طالب:
د عمل قو�كون  ،قر�ب منه: قال ،وجاء له �ما �شبهه بنسبة تسعین �المائة مثل هذا الثوب،: ألنه لو قال ؛تراجعإذا أراد ی

ضوا إلى ولذا لما تقا ال شك أنه أدق في تنفیذ الوصیة. ،لكن إذا �انت المطا�قة مائة �المائة �الثوب نفسه. �ما أوصاه �ه
ال : لألزمه شر�ح �أخذ الثوب وقا. اشتر لي الثوب نفسه :ما قلت ذا الثوب،أنا قلت له أن اشتر لي مثل ه شر�ح وقال له:

  .وألزمه �أخذ الثوب شيء أشبه �الشيء من الشيء نفسه،
لمماثلة عن المثل إنما ونفي ا ،-َجلَّ وَعال-نفي المثل عن هللا  المراد نفي المماثلة عنه،]، ١١[الشورى:  {َلْیَس َ�ِمْثِلِه َشْيٌء}

، )محال أن تحب ألخیك عین ما تحبه لنفسك هذا(: فمثل ما قال الكرماني .-َجلَّ وَعال-في نفي المماثلة عنه  هو مبالغة
و ما أهل من اإل�مان أن تحب نفس البیت لهذا الشخص أو السیارة أو هذه المرأة  ،أنه لك ا و�عجبك وتحبواحدً  ابیتً  ترى 
 .إنما تحب له مثله ال یتكرر هذا،: أقول ؟أشبه

َثَنا" :-َرِحَمُه هللاُ -ال ق ٌد، َحدَّ َثَنا: َقالَ  ُمَسدَّ  -النَِّبيِّ  َعنِ  ،-َعْنهُ  للااَُّ  ِضيَ رَ - َأَنسٍ  َعنْ  َة،َقَتادَ  َعنْ  ُشْعَبَة، َعنْ  َ�ْحَیى، َحدَّ
وقد عرفنا أن  ،حاء التحو�ل �حاء،ا البخاري �أتي هن األصل أن یؤتى هنا، ،"الُمَعلِّمِ  ُحَسْینٍ  َوَعنْ ، -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى

تصر لیخ مع أن المفترض أن یؤتى بها عند نقطة االلتقاء بین اإلسنادین؛ اإلمام البخاري �أتي بها عند نها�ة اإلسناد،
 َوَعنْ " فالبخاري یروي الحدیث من طر�ق شعبة عن قتادة، على �ل حال حصل هذا،. و�حول من إسناد إلى آخر ،اإلسناد
َثَنا: لُمَعلِِّم َقالَ ا ُحَسْینٍ    ؟ح شعبة �التحدیثنحتاج إلى أن �صرِّ  ،شعبة عن قتادة ،"َقَتاَدةُ  َحدَّ
 .ال طالب:
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َثَنا: قالالُمَعلِِّم  ُحَسْینٍ  َوَعنْ " ؟طیب ماذا قال ال. و�ن �ان  و�ة،ال شك أنه للتق ؟نيلماذا جاء �اإلسناد الثا ،"َقَتاَدةُ  َحدَّ
 ِألَِخیهِ  ُ�ِحبَّ  َحتَّى ،َأَحُدُكمْ  ُیْؤِمنُ  الَ «اللفظ الذي ساقه اإلمام البخاري:  لكن اللفظ لمن؟. ى تقو�ةاإلسناد األول ال �حتاج إل

  ؟هل هو لفظ حسین المعلم أو لفظ شعبة ،»ِلَنْفِسهِ  ُ�ِحبُّ  َما
 .......  طالب:

یث عن اإلمام البخاري إذا روى الحدقد ظهر �االستقراء أن (: �قول الحافظ ابن حجر نعم. إذا روى الحدیث عن اثنین،
 .وسیأتي الكالم مز�د الكالم عند استعراض �الم الشراح، )اثنین فاللفظ لآلِخر منهما

َثَنا: َقالَ "  ار وأحیانً جعل البن عساكتُ  اعند المستملي واألصیلي أو عند ابن عساكر السین هذه أحیانً ، "َأَنسٍ  َعنْ  َقَتاَدُة، َحدَّ
 مالك.أنس بن  للمستملي:

 .»أحدٌ «: عند أبي ذر ،"»َأَحُدُكمْ  ُیْؤِمنُ  الَ «: َقالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى- النَِّبيِّ  َعنِ "
 .»أحدٌ «بدل  »عبدٌ « لرواة:اوهو أ�ًضا في �عض الروا�ات عند �عض ، "»ِلَنْفِسهِ  ُ�ِحبُّ  َما ِألَِخیهِ  ُ�ِحبَّ  َحتَّى َأَحُدُكمْ «"

 . ح في هذا الحدیثظر ما قاله الشراونن
 .......  طالب:
 ال ال بواسطة. ال ال،

  ..�قول الحافظ ابن حجر في شرح الحدیث
 .......  طالب:

 ؟�قول ألن هناك قواعد وضوا�ط تضبط مثل هذه األمور �شیر إلیها الحافظماذا ابن حجر 
ه �عضهم قال إن القدم والعلماء یرون أن هذا، من، ")من اإل�مان أن �حب ألخیه ما �حب لنفسه: �اب(" :-َرِحَمُه هللاُ -قال 

م فیسعى �قدر اإلمكان أن �حب له ،كنه إلخوانهكر النص من أجل أن �عالج اإلنسان قلبه فیما �ُ لكن ذُ  ،من المستحیل
 و�ن قال �عضهم إن هذا لیس �مستحیل هكذا قال �عضهم، هذا میئوس منه،فوأما أن �حب اإلنسان ما �حب لنفسه . الخیر

 ى القلب السلیم.عل
 عن حیى،� حدثنا: قال مسدد، حدثنا(: قال ،)"من اإل�مان أن �حب ألخیه ما �حب لنفسه: �اب(" :-َرِحَمُه هللاُ -قال 

 احدثن: قال المعلم، حسین وعن، -صلى هللا علیه وسلم- النبي عن ،-عنه هللا رضي- أنس عن قتادة، عن شعبة،
  .»لنفسه �حب ما ألخیه �حب حتى أحد�م، یؤمن ال«: قال -یه وسلمصلى هللا عل- النبي عن أنس عن قتادة،
: ما قال، )�ماناإل من الطعام إطعام: قال حیث أخواته �خالف اإل�مان لفظ مقدَّ : الكرماني قال"، �اب من اإل�مان" قوله:

لى الحصر م المعمول دل عدِّ ألنه إذا قُ ؛ )للحصر أو( ،�عني اإل�مان، )بذ�ره لالهتمام إما( ،من اإل�مان إطعام الطعام
، )اإل�مان من الإ لیست المذ�ورة المحبة: قال �أنهإما لالهتمام بذ�ره أو للحصر (]. ٥[الفاتحة:  {ِإ�َّاَك َنْعُبُد}: مثل

 .)اإل�مان من إال لیست(
�ان ال من ثم �حب له ما �حب لنفسه ولو  ،أال �مكن أن �عجب شخص �شخص ؟ما �ستقیمأم لكن هذا الكالم �ستقیم  

  ؟ال یبعثه على ذلك دین ،أجل دینه
 .......  طالب:
 .إعجاب
 . نعم طالب:
 .ممكن

 والحصر �االهتمام ألیق �عده الذي أن علیه َیرد أنه إالوهو توجیه حسن (: �قول ابن حجر، )حسن توجیه وهو: قلت(
 ،مًعا والحصر �االهتمام ألیق �عده الذي أن علیه َیرد أنه إال(صحیح ، ")اإل�مان من الرسول حب �اب" قوله وهو مًعا
مرة �قدم  �عني أراد التفنن في العبارة،، )العبارة في التنو�ع أراد أنه فالظاهر"، اإل�مان من الرسول حب �اب" :قوله وهو
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 "ل�اب حب الرسو"، )مهفقدَّ  -صلى هللا علیه وسلم- الرسول حب بذ�ر اهتم أنه و�مكن(. ومرة یؤخر اإل�مان ،اإل�مان
 .)مهفقدَّ  -صلى هللا علیه وسلم-اهتم بذ�ر حب الرسول (

 هذا :أي ،"لنفسه �حب ما خیهأل �حب أن اإل�مان من �اب(": �قول، وللعیني �الم في هذا في صفحة مائة وتسعة وثالثین
 من فیه �اب ذاه: والتقدیر. لإلضافة مجال فیه ولیس السكون، على الوقف أو �التنو�ن اإلعراب إال فیه �جوز وال، �اب

 هي األول بابال في الواحدة الشعبة أن البابین بین المناسبة وجهو ، لنفسه �حبه ما ألخیه الرجل �حب أن اإل�مان ُشعب
 .)مالمطعَ  محبةعن  إال �كون  ال اغالبً  وهو الطعام، إطعام

ألن �عض  ؛-َجلَّ وَعال-لك ثواب هللا إنما یرجو بذ عند المطِعم، اأو قد ال �كون محبو�ً  اعاد��  رجًال  قد �كون المطَعم 
  تصدق علیه و�طَعم.ومع ذلك یُ  السائلین قد �سيء األدب،

 من" لفظة دمق: الكرماني وقال. ألخیه المحبة وهي ،شعبة فیه الباب وهذا ،ال �كون إال عن محبة المطَعم اوهو غالبً (
 لالهتمام اإم مثله، التي اآلتیة األبواب من ذلك وونح ،"اإل�مان من الرسول حب: "�قول حیث أخواته �خالف" اإل�مان

 وقال. لیهاع وتحر�ًضا المحبة لهذه تعظیًما؛ اإل�مان من إال لیست المذ�ورة المحبة: قال فكأنه للحصر، و�ما بذ�ره
 مًعا، صروالح �االهتمام ألیق �عده الذي أن علیه َیرد أنه إال حسن توجیه هو: وقال �عضهم(. �عني ابن حجر، )�عضهم

 اهتم أنه �مكنو  العبارة، في التنو�ع أراد أنه فالظاهر ،"اإل�مان من -صلى هللا علیه وسلم- الرسول حب �اب: "قوله وهو
 . فقدمه -صلى هللا علیه وسلم- الرسول حب بذ�ر
الكرماني و�نما  علىالذي قاله ال یرد ، )البخاري  على یرد و�نما الكرماني، على یرد ال ذ�ره الذي: قلتُ (جاء الرد  .)قلتُ 

 أنه� عنه �جاب أن �مكن ولكن ،-صلى هللا علیه وسلم- الرسول حب اإل�مان من �اب: �قل لم حیث(یرد على البخاري 
 هو ولوال اإل�مان، ینع هي محبته وألن ا،مقدمً  �اسمه استلذاًذا و�ما أوًال، بذ�ره اهتماًما إما" الرسول حب" لفظة قدم إنما
 .)اإل�مان ُعرف ما

 ....... طالب:
 نعم؟

 .......  طالب:
  ؟فیهماذا 

 .......  طالب:
 ،ه�الم الكرماني صحیح متج إن ابن حجر حینما رد على الكرماني �المه ال یتجه على الكرماني، :هو أراد أن �قول ،ال

علیه الصالة - "ب حب الرسول�ا"في  "من اإل�مان"ر وأخَّ  "من اإل�مان"م لكن یرد على البخاري لماذا قال في هذا الباب قدَّ 
 .-والسالم

صلى - لرسولا حب اإل�مان من �اب: �قل لم حیث البخاري  على یرد و�نما الكرماني، على یرد ال ذ�ره الذي: قلتُ (: �قول
  ؟اآلن هل جواب العیني �طابق جواب ابن حجر، )عنه �جاب أن �مكن ولكن ،-هللا علیه وسلم

 .......  طالب:
 -الرسول حب ربذ� اهتم أنه و�مكن(، )بذ�ره اهتماًما إما" الرسول حب" لفظة مقدَّ  إنما �أنهجاب عنه ولكن �مكن أن �(

إما " سولحب الر "�مكن أن �جاب عنه �أنه إنما قدم لفظة (: والعیني. هذا �الم ابن حجر ؛)فقدمه -صلى هللا علیه وسلم
محط انتقاد  أوالً . )اإل�مان ُعرف ما هو ولوال اإل�مان، عین هي محبته وألن ،فقدمه �اسمه استلذاًذا و�ما ،بذ�ره ااهتمامً 

 د علیه.ثم �عد ذلك وافقه في التوجیه وزا ،واألولى أن ینتقد البخاري  أن ابن حجر انتقد الكرماني، العیني على ابن حجر:
 .......  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
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لتفنن في إنما هو من �اب ا اري ما التفت إلى هذا التقد�م أو التأخیر،�عني البخ الظاهر أنها مسألة ما هي �معتبرة، ،طیب
 .ومرة یؤخر هذا ،مرة �قدم هذا ،العبارة

 . القطان سعید بنا هو" �حیى: "قوله(
، ادةقت عن �الهما وحسین شعبة عن: فالتقدیر"، شعبة" على معطوف وهو ذ�وان بنا هو" مالمعلِّ  حسین عن: "قوله
ة عن و�نما حدثه مر  ،شیخ البخاري في هذا الحدیث ما جمعهما له �عني شیخه،، )أفردهما شیخه ألن ؛�جمعهما لم و�نما
بة عن شع: إنما قال حدثنا �حیى عن شعبة وحسین المعلم، ما قال مسدد:، حدثني فالن وفالن: ما قال ومرة عن هذا، ،هذا

  قتادة عن أنس.حدثنا  عن حسین المعلم قال:: ومرة أخرى قال ،عن قتادة عن أنس
: حسین الوق، قتادة عن: قال شعبة وألن، اختصاًرا معطوًفا المصنف فأورده ،ألن شیخه أفردهما ؛و�نما لم �جمعهما(

 من تخرجالمس في نعیم أبو رواه فقد، غلط وهو ،معلقة حسین طر�ق أن فزعم ،المتأخر�ن �عُض  بَ وأغرَ . قتادة حدثنا
ة هل تكفي روا� هل �كفي هذا،، )المعلم حسین عن القطان �حیى عن المصنف خشی دمسدَّ  عن الحر�ي إبراهیم طر�ق

  ؟أبي نعیم للحكم على روا�ة البخاري �أنها موصولة
 .......  طالب:
  ؟لماذا

�ي عن وأخرجه أبو نعیم في المستخرج من طر�ق إبراهیم الحر (: من طر�ق �قول ،ألنه و�ن رواه أبو نعیم من طر�ق مسدد
ي و�ن رواه أبو نعیم في المستخرج من طر�ق إبراهیم الحر�، )مصنف عن �حیى القطان عن حسین المعلممسدد شیخ ال

هل یلزم من ذلك أن �كون البخاري رواه عن شیخه مسدد  عن مسدد شیخ المصنف عن �حیى القطان عن حسین المعلم،
  عن �حیى القطان عن حسین المعلم؟

 .......  طالب:
  ال؟أم یلزم 
 لزم �ا شیح.: یطالب
  ؟كیف

  ألن البخاري عادة ما �سوق في....... طالب:
 .�عني في أثناء اإلسناد

  في أثناء اإلسناد....... طالب:
ا أنه لكن تقدم لن. اقد �سوقه في أثناء اإلسناد معلقً  هذا، الكن لیس مطردً  �عني �خالف ما لو جاء �ه �عد سیاق المتن،

  ؟ما �أتي �الواو أمحیث یر�د التعلیق �أتي �الواو 
  .......  طالب:

  ؟ماذا
  �أتي �الواو....... طالب:

 .�أتي �الواو حیث یر�د التعلیق �أتي �الواو ،دعونا ننظر صفحة واحد وعشر�ن،
یر�د  وحیث قالت عائشة وهو �اإلسناد الذي قبله و�ن �ان �غیر حرف العطف �ما �ستعمل المصنف وغیره �ثیر،(: قال

  ؟ما فیهأم واآلن فیه حرف عطف ، )حرف العطفالتعلیق �أتي �
 .فیه حرف عطف طالب:

  ؟غیر معلقأم اآلن هذا معلق ، )وحیث یر�د التعلیق �أتي �حرف العطف( ،فیه حرف عطف
�عني �ون أبي نعیم في مستخرجه على البخاري رواه �السند المتصل عن حسین المعلم یدل على أن البخاري رواه �سند 

  ؟متصل
  ؟نه ذلكیلزم م
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 . نعم طالب:
ثه ألن المستخِرج �أتي إلى أحادیث الكتاب األصلي فیخرِّج أحادی ألن األصل أن أسانید المستخرج غیر أسانید األصل؛

إنه  وسواء قلنا، )وحیث یر�د التعلیق �أتي �حرف العطف(: هذا األصل في المستخرجات ،�أسانیده هو ال �أسانید األصل
ال  فالحدیث إنه �غني عنه اإلسناد السابق المتصل، :أو قلنا ،إنه معلق �صیغة الجزم :أو قلنا ،موصول �السند المتقدم

 .على أي وجه صرفناه إشكال فیه،
جع إلى وما نحتاج أن نر  ذ�رنا �الم العیني فیما تقدم في شرح الحدیث الثاني،، )حیث یر�د التعلیق �أتي �حرف العطف(

 .كالم العیني والرد علیه
 .......  طالب:

 معروف. علة، نعم ما یلزم،
 .......  طالب:

 �علق �صیغة عن.
  نكتفي �ما تقدم؟أم نحتاج إلى تتبع هذه المسألة 

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
  ؟كیف

 .......  طالب:
ج بین المستخرَ  اابن حجر اعتمد على روا�ة أبي نعیم �أن هناك تالزمً نعم،  ،(فزعم أن طر�ق حسین معلقة وهو غلط)

 .ما فیه تالزم والمستخِرج،
 .......  طالب:

بن حجر العیني معنا وا �ل شيء موجود، ،موجود ،نعید المسألة جذعة مثل ما أبدینا فیها وأعدنا في السابقأن تبغون . نعم
 معنا.

 .......  طالب:
 ؛ائلقراء والتتبع ظهر هنا ما ینقضها من المسوعندي استدراكات على ابن حجر في هذه القواعد التي ظهرت له �االست ،ال

 .عندنا ما �خرج عنها من المفردات :أقول لكونها قواعد أغلبیة.
 .......  طالب:

 أغلبیة نعم. 
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:
ن طر�ق حسین أغرب �عض المتأخر�ن فزعم أ(: وقال وحكم ابن حجر على أن الطر�ق متصلة، هنا العطف �الواو،. طیب
 .وحیث یر�د التعلیق)(: وسبق أن قرر، )معلقة
 .�أتي �حرف العطف طالب:

  ؟مختلفأم �عني �الم ابن حجر متسق  ،وقد أتى �الواو هنا، )�أتي �الواو(
 .: متسق هناطالب

 .......  طالب:
 .اآلن مختلف طالب:
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 .......  طالب:
 .)وحیث یر�د التعلیق �أتي �الواو(

  ....... طالب:
 بدلیل أنه رد على ،وهنا أتى �حرف العطف وقرر ابن حجر أنه متصل، )وحیث یرد التعلیق �أتي �حرف العطف(: انظر

 .�عض المتأخر�ن الذي زعم أن الطر�ق معلقة
 .......  طالب:

 ؟ماذا
 .......  طالب:

 .هو حدیث عائشة
 .......  طالب:

 .قالت عائشة ،قالت عائشة
 .......  طالب:
  ؟�دون أن تفرقوا بین أن �سوق السند في أثناء السند األول وقبل سیاق المتن �ختلف عما �قوله �عدهأنتم تر 
 .......  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 .قالت عائشة ،قالت عائشة ما فیه: ما فیه واو،

 .......  طالب:
 .العیني اثنین وأر�عین

 هو ما� العطف حرف بدون  األول اإلسناد على معطوًفا �كون  أن اأحدهم؛ وجهین �حتمل" عائشة قالت(": �قول العیني 
 شاركم غیر برأسه ا�المً  �كون  أن واآلخر، مسنًدا عائشة حدیث �كون  فحینئذ، مالك ابن �ه صرح النحاة �عض مذهب
 تراجم في تهعاد هو ما على له اوتأییدً  الشدة �أمر تأكیًدا ذ�ره قد البخاري  تعلیقات من هذا �كون  هذا فعلى، لألول

 كون � أنونفى �عضهم ( �قصد ابن حجر.، )�عضهم ونفى، لها امساعدً  سنة أو قرآن من له وقع ما یذ�ر حیث األبواب
 غیر مالك بنا علیه نص وما، �األداة �كون  أن العطف في األصل إذ؛ منفي فنفیه، دلیالً  علیه �قم ولم التعالیق من هذا

 .)الجمهور علیه ما �خالف مشهور
 ؟ني هل ابن حجر حكم علیه �الوصل بناء على أن الواو منو�ة على رأي ابن مالك�ع 

 .......  طالب:
 ماذا؟

 كون � أن �عضهم ونفى(: �قول انظر ماذا. �رهاال بد من ذِ  والجمهور: اآلن رأي ابن مالك أنه �مكن العطف بواو مقدرة، 
 غیر مالك بنا علیه نص وما، �األداة �كون  أن العطف في صلاأل إذ؛ منفي فنفیه، دلیالً  علیه �قم ولم التعالیق من هذا

 .)الجمهور علیه ما �خالف مشهور
 .......  طالب:
 ماذا؟

 .......  طالب:
هو مسألة �ون خبر عائشة الذي صورته التعلیق جاء �عد سیاق . ألتى �الواو اولو �ان یر�ده معلقً  �اإلسناد الذي قبله، 

فمن نظر إلى أن هذا مؤثر ما طبق . جاء قبل سیاق الحدیث "وعن حسین المعلم"ذي معنا وال ،"قالت عائشة": الحدیث
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ومن طبق �المه السابق وحیث یر�د التعلیقات �الواو  ،القاعدة على هذا الموضع ورأى أن �الم ابن حجر �مكن احتماله
 . مشاه على الذي معنا

 .......  طالب:
 نعم؟

 .......  طالب:
 .نعم

 .. ..... طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
 .أروي عن فالن أروي،
 .......  طالب:

 .هم ینظرون في اتصال ما �عدها ؟�عني هل العنعنة تقتضي اتصال ما قبلها تروي �سند غیر متصل، ،نعم
 .......  طالب:
من  ،مبلغ فالن ال بد من و�لغني عن ،فیه ،هو ال بد فیه أحد قبل القائل إذا عرفنا أن بینهما انقطاع ،ال بد فیه أحدنعم، 

 .وقال مثل عن عند أهل العلم. نفس الشيء ؟هو المبلغ
 .......  طالب:

 .قال مثل عن ماذا؟ 
  لو اعتبرنا....... لكن طالب:

 .ال
 .......  طالب:
 .الطر�ق األول، "مسدد"األول  ال ال،

 ... طالب: ولكن هو لو أراد �ا شیخ....... ساقه �اإلسناد األول ثم علق....
 ز�ادة أسانید لها فوائد قد ال ندر�ها.ء بو�جي ،و�ؤخر ،و�قدم ،و�تفنن ،البخاري یتصرف ما نلزمه �غیر الزم، ،ال

 .......  طالب:
 من طر�ق إبراهیم الحر�ي عن مسدد شیخ المصنف عن �حیى القطان عن حسین المعلم، المستخرج مستخرج أبي نعیم،

 .نفس اإلسناد السابق
 . ...... طالب:

 .نعم
 .في عدم إعادة الروا�ة طالب:

  ؟�یف ،نعم
 .......  طالب:

ن ما �سوقه أو نقول إ هل أراد التعلیق على تقر�ر للقاعدة السا�قة، ،وهنا أتى �العطف، )وحیث یر�د التعلیق �أتي �العطف(
  ؟في أثناء األسانید �ختلف عما �عقب �ه األحادیث

 .......  طالب:
 .نعم

 ...مطرد �المه مع �المه األول الردنا أن نقول ابن حجر طالب: لكن لو أ
 .نعم
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  وهو قالت عائشة....... طالب:
 .وعن حسین المعلم

  لكن الدافع....... طالب:
  ؟هل یلزم أن �كون البخاري رواه �سند نفس المستخرج

 .ال ال یلزم طالب:
ما فإذا جاء �ه من سند األصل  د غیر سند األصل،ألن األصل في المستخِرج أن یبحث عن سن ؛فیبقى اإلشكال ما یلزم،

له فإما أن �علق الخبر �حذف إسناده � �خصه، او�ذا ضاق علیه المخرج وما وجد إسنادً ، اجاء �شيء وال �سمى استخراجً 
 فإذا أورده من طر�ق و�ما أن یورده من طر�ق المصنف، و�ما أن �حذفه �الكلیة �حذف الحدیث �إسناده، في المستخرج،

 .ما جاء �شيء أنه معناهفالمصنف 
 القاعدة عند ابن حجر؟.......  طالب:
أم لحسین  اللفظ شعبة،أم اللفظ لحسین  ،�المسألة الثانیة التي هي أشد إشكاًال  وسیأتینا إن هذه القواعد أغلبیة، :أنا قلت
  ؟لشعبة

د صفحة وهذا موجو ، )ن فاللفظ لآلخر منهمظهر �االستقراء أن البخاري إذا روى الحدیثین من طر�قی(: ابن حجر �قول
 ما یوافقها وما �خالفها. و�أتي ما لها وما علیها، أر�عمائة وستة وثالثین في الفتح،

 .......  طالب:
ح وعن  و�ة:إن الحاء هنا من :إال إذا قیل الحاء ما هي �الواو، ،التي تأتي لالختصار و�اإلسناد السابق �االتفاق الحاء ال،

هى جدت الواو انت�ال لو وُ و  لكنه ما أشیر إلیها وال في روا�ة أنها موجودة، ،قد تسقط من �عض الروا�ات هنأل ؛حسین
 جدت الحاء حاء التحو�ل انتهى اإلشكال.لو وُ  الحاء، ،اإلشكال

فیه احتمال  ؟ثفیه احتمال ثال، )قتادة على معطوًفا أو تعلیًقا �كون  أن العقلي التجو�ز �حسب �عادته الكرماني وأبدى(
  ؟ثالث �جوز األمر�ن

  ما فیه....... طالب:
 بنت!! أم ولد  هذا مثل الذي �جلس عند زوجته وهي تطلق: ،نعم

ماالت وهذه االحت ،لكن اإلشكال على الذي ینساق وراء االحتماالت العقلیة التي ال �سندها دلیل، غیر االحتمالین ما فیه
 هذا.أم ما هو مسألة تجو�ز عقلي هذا  ،الفن فن روا�ة لها في هذا الفن، ال مدخل -�ما �قرر أهل العلم -العقلیة

 او معطوفً أ( ؟هل جاء �جدید، )قتادة على معطوًفا أو تعلیًقا �كون  أن العقلي التجو�ز �حسب �عادته الكرماني وأبدى(
 �هللا، اداإلسن علم من ًئاشی مارس َمن عنه ینفر مما ذلك غیر إلى، قتادة عن حسین عن رواه شعبة فیكون على قتادة 
 .)المستعان

 ؟والعیني ترك الكرماني بدون نصر 
 .......  طالب:

  .ال ما یتر�ه 
 ما یتر�ه. طالب:
 �ما مر في �عض المواضع. اولو تعصبً  ،ینصره

 حسین ینب والطر�ق ا،تعلیقً  فیكون " مسدد حدثنا" على إما عطف هو" حسین وعن: "قوله: الكرماني وقال( �قول العیني:
 ادة،قت على و�ما .حسین عن �حیى حدثنا: قال مسدد حدثنا: قال فكأنه ،شعبة نع و�ما .مسدد طر�ق غیر والبخاري 

 وروایته، حسین عن �سمع لم مسدًدا ألن ؛�حیى على عطفه �جوز وال .قتادة عن حسین عن شعبة عن: قال فكأنه
 . المتا�عة سبیل على ذ�ره األول التقدیر وعلى ،التعلیق �اب من هو إنما عنه
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 لىع عطف هو و�نما قتادة، على وال مسدد على �عطف هو ولیس �ذلك، ولیس ،العقل حكم على مبني �له هذا: قلتُ 
 عن خرجالمست في نعیم أبو رواه الذي فهو حسین لفظ وأما شعبة، لفظ هو هنااه سیق الذي والمتن ذ�رنا، �ما شعبة

لى ص -النبي عن ،-عنه هللا رضي- أنس عن قتادة عن المعلم حسین عن طانالق �حیى عن مسدد عن الحر�ي إبراهیم
 أبو رواه الذي فهو حسین لفظ وأما( وجدنا لفظ حسین: ،)»ولجاره ألخیه �حب حتى عبدٌ  یؤمن ال«: قال -هللا علیه وسلم

 هللا رضي  -أنس نع قتادة عن المعلم حسین عن القطان �حیى عن مسدد عن الحر�ي إبراهیم عن المستخرج في نعیم
عندنا  اآلن اللفظ المساق ،)»ولجاره ألخیه �حب حتى عبدٌ  یؤمن ال«: قال -صلى هللا علیه وسلم- النبي عن ،-عنه
  ؟ي ساقه البخاري لفظ منالذ

 .شعبة طالب:
 لفظ شعبة.

 .......  طالب:
  ؟ج أبو نعیمنه المستخرِ فیما بیَّ  ال ال،
 .......  طالب:

 .ال نعرف لفظه إذا لم �سقه المؤلف إال �جمع الطرق  ؟فظه ومساقه إال �الطرق هو �یف نعرف ل ال،
 .......  طالب:

  ؟ینأ
 .اللفظ المسوق  طالب:

 ...عندنا ،ال
 ....... على قاعدة ابن حجر طالب:

 .�خالف اللفظ المسوق فضعف هذا االحتمال اوجدنا لفظً  ،، لكن وجدنا ما �خالفه فضعف هذا االحتمالنعم
 ا�ةرو  في أنس عن �السماع �صرح ولم مدلس قتادة: قیل فإن. »ولجاره ألخیه �حب حتى عبدٌ  یؤمن ال«: قال(: قال

ولو لم  ،)تدلیسه تهمة فانتفت أنس من له قتادة �سماع روایتهما في والنسائي حنبل بن أحمد صرح قد: قلتُ  ؟شعبة
 .�فانا تدلیسهم تدلیس هؤالء،ألن شعبة �فانا  ؟ما نحتاج إلى مثل هذا التصر�ح لماذا ،�صرح

 التي دمسد روا�ة من حسین لفظ وأما، شعبة لفظ هنا المتن المساق: تنبیه( �قول ابن حجر:، )المساق المتن: تنبیه(
 ألخیه �حب حتى«: حسین عن َروح طر�ق من ولإلسماعیلي ،»ولجاره ألخیه �حب حتى عبد یؤمن ال« فهو ذ�رناها
 عن مةخیث أبي عن أوله في مسلم وزاد، الحب جهة نوعیَّ  �األخوة المراد فبین ،»یرالخ من لنفسه �حب ما المسلم
 أنس نم له قتادة �سماع روایتهما في والنسائي أحمد حفصرَّ  شعبة طر�ق وأما ،»بیده نفسي والذي«: القطان �حیى

 .)تدلیسه تهمة فانتفت
 ؟ لحسینأم لشبعة  ؟اآلن ابن حجر �قرر أن اللفظ لمن 

 .شعبةل طالب:
 .أر�عمائة وستة وثالثین لشعبة،

إذا أورد ( ،)وقد ظهر �االستقراء من صنیع البخاري أنه إذا أورد الحدیث عن غیر واحد فإن اللفظ �كون لألخیر(: قال 
للفظ األنه وقفنا على مواضع  �عضهم أجاب عن هذا؛. وهنا اللفظ لألول )الحدیث عن غیر واحد فإن اللفظ �كون لألخیر

د الحدیث (إذا أور  إن مراد ابن حجر: :و�ما أن �قال إن هذه القاعدة أغلبیة، :فإما أن �قال مواضع لیست قلیلة. ،ألولفیها ل
 .من شیوخه )عن غیر واحد

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
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  ؟ما نعرفهأم وشیخه الثاني نعرفه  ،�عني هنا شیخه مسدد ،من شیوخه
 .ما نعرفه طالب:
 نعم؟
 .......  ب:طال

و�ونها . اءبدلیل هذا االستقر  او�حتمل أن �كون لفظ الشیخ الثاني مطا�قً  فأورد لفظ شیخه، ،مبهم إذا لم �كن �السند السابق
 .وهي مدونة �األرقام ،ألنه فیه أشیاء ما �مكن الجواب عنها ؛قاعدة أغلبیة أر�ح

 .......  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .. ..... طالب:
 .لفظ شعبة

 .......  طالب:
طع �خشى أن هذه القاعدة ما تحررت له إال �عد أن ق ؟لماذا أخر القاعدة إلى أواخر المجلد �ان أشار للقاعدة،ال هو 

 مسافة طو�لة.
 و�ذا ،»عبدٌ «: عساكر والبن ،»أحدٌ «: ولألصیلي، »كمأحدُ «: وللمستملي، اإل�مان یدعي من أي »یؤمن ال«: قوله(

 يف مستفیض عنه الكمال نفي معنى على الشيء اسم ونفي، اإل�مان �مال �النفي والمراد، خیثمة أبي عن لمسلم
 .تنفي عنه الذ�ورة أو تنفي �عض أوصافها لیس برجل، تقول:، )�إنسان لیس فالن: قولهم

ذا ما و� ،ن األول ومن اآلخرونمثل م ،نر�د أن نر�ط السابق �الالحقأن �قیدوا مثل هذه األمور ألننا أتمنى من اإلخوان 
ائل في وهذه المس ،من �ثیر من العناء في تقر�ر مثل هذه المسائل أراحوناإذا قیدت وتذ�رها اإلخوان  ؟الفائدة فمایدت قُ 

یتخرج طالب علم و�تر�ى الذي  ما هو �صحیح، ،ألن �عض الناس یهمه المتن و�حذف السند ما له قیمة غا�ة األهمیة؛
 .اد أن یهتم �األمر�ن معً طالب حدیث ال ب

: ساكرع والبن ،»أحدٌ «: ولألصیلي، »كمأحدُ «: وللمستملي، اإل�مان یدعي من أي »یؤمن ال«( :-َرِحَمُه هللاُ -قال 
 عنه الكمال نفي معنى على الشيء اسم ونفي، اإل�مان �مال �النفي والمراد، خیثمة أبي عن لمسلم و�ذا، »عبدٌ «

 مؤمًنا الخصلة هذه له حصلت َمن �كون  أن فیلزم: قیل فإن �إنسان. لیس فالن :قولهم� ،�المهم في مستفیض
 .؟)كامالً 

 �امل اإذا حصل السالمة منه صار مسلمً  »المسلم من سلم المسلمون من لسانه و�ده«وهذا الجواب عنه مثل الجواب عن  
 .وقد تقدم الجواب عنه ،وهذا لیس �المراد اإلسالم،

 مورد ورد ذاه �أن أجیب؟ األر�ان ببقیة �أت لم �امًال و�ن مؤمًنا الخصلة هذه له حصلت َمن ون �ك أن فیلزم فإن قیل:(
بهذه  �عني المتصف )صفات المسلم(، )المسلم صفات �قیة مالحظةُ  »المسلم ألخیه« :قوله من �ستفاد أو، المبالغة

 بن صرح وقد(. المنقاد ألوامره المجتنب لنواهیه -َجلَّ وَعال-الذي هو المستسلم هلل  »المسلم«األوصاف التي تؤخذ من لفظ 
 هنا یقةالحق ومعنى »اإل�مان حقیقة عبدٌ  یبلغ ال«: ولفظه �المراد المعلم حسین عن َعدي أبي بنا روا�ة من حبان

 هذه أنو ، یتفاوت أنه على المصنف استدالل یتم و�هذا، �افًرا �كون  ال الصفة بهذه یتصف لم من أن ضرورةً  الكمال
 .سنقرره ما على التواضع في داخلة وهي، اإل�مان شعب من الخصلة

 .)المعنى �صح فال عاطفةً  حتى فتكون  الرفع �جوز وال، مضمرة �عدها وأن جارة حتى ألن؛ �النصب »�حبَّ  حتى«: قوله 
 .......  طالب:

  ؟ماذا
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ن ن إلى حتى خال حاشا عدا في عمِ  هاك حروف الجر وهي، )ألن حتى جارة وأن �عدها مضمرة �النصب؛ »حتى �حبَّ «(
وال  وأن �عدها مضمرة،( لكن من أن وما دخلت علیه. ،والمجرور هو المصدر المنسب من حروف الجر حتى، على،

 من يأ »لنفسه �حب ما«: قوله. للمحبة سبًبا لیس اإل�مان عدم إذ�جوز الرفع فتكون حتى عاطفة فال �صح المعنى 
: والخیر ،أ�ًضا ةقتاد عن همام روا�ة من منده بنا عند و�ذا النسائي عند هو و�ذا یلياإلسماع عن تقدم �ما الخیر
 دةإرا: والمحبة ،یتناولها ال الخیر اسم ألن ؛المنهیات خرجوتُ ، واألخرو�ة الدنیو�ة والمباحات الطاعات تعم جامعة كلمة

 .)خیًرا �عتقده ما
 .�عني تأو�ل المحبة �اإلرادة 
  ؟لمخلوق �النسبة ل ؟ما فیهأم هذا �النسبة للمخلوق تأو�ل الشيء بالزمه فیه إشكال  )اا �عتقده خیرً إرادة م المحبة:( 

 .......  طالب:
َل الذي یثبت الصفة التي هي المحبة سواء �انت مما یتعلق �الخالق أو �المخلوق یالم إذا أ الذي یثبت الصفة، أوالً  وَّ

  ؟�الالزم
 .ال یالم طالب:

ح الخلق وأن أروا على ما یلیق �جالله وعظمته، -َجلَّ وَعال-من �قول في هذا القَسم إثبات الید هلل ، »بیدهوالذي نفسي «
ة لكن الذي یثبت الصف هذا فر من إثبات الصفة فكالمه مردود. قلنا: ،وحي في تصرفهرُ  الذي �قول مباشرة: في تصرفه.

 .ل ذلك �النسبة للمخلوق ومن �اب أولى إذا فع ؟ما یالمأم و�ثبت الزمها یالم 
 والكمال الفضل� لذاته إما �فعله أو، الصورة سن�حُ  �حواسه تكون  وقد، بالمحِ  یوافق ما إلى المیل المحبة: النووي  قال(

 االختیاري (، )والقسري  الطبیعي دون  االختیاري  هنا �المیل والمراد. املخًص  انتهى. ضرر دفع أو نفع �جلب إلحسانه و�ما
طیب هناك  ة.األخوة اإل�مانی المحبة المراد بها االختیار�ة التي مبعثها وسببها االتفاق في الدین، )والقسري  الطبیعي دون 

َبْیَنُكْم  {َوَجَعلَ لكن تدخل  ،»ما �حب ألخیه«له زوجة �تابیة ما تدخل في  بلة،له ابن �افر �حب له الخیر جِ  محبة طبیعیة،
ًة َوَرْحَمًة} بة التي جاء لكن المح بلیة،و�حب زوجه محبة جِ  ،و�حب والده ،لوم أن اإلنسان �حب ولدهمع .]٢١[الروم:  َمَودَّ

 الحث علیها في النصوص وعلیها المدار هي المحبة الشرعیة االختیار�ة.
 .)له َ�حصل أن �حب أن أ�ًضا والمراد(

  القسري �ا شیخ....... طالب:
 ؟ماذا

 .......  طالب: 
  ؟هو ما

 .القسري  طالب:
  ؟فیها ماذ

 .......  طالب:
 غلب علیه اإلنسان.الذي �ُ 

 : للعیني �الم �ستدر�ه على ابن حجر في هذا في صفحة مائة وواحد وأر�عین
 ألخیه �حصل نأ ...إلى آخره »�حب أن«ـب أ�ًضا والمراد والقسري، الطبع دون  ختیاري اال هنا �المیل المراد: �عضهم قال(

 حصل ام ألخیه �حصل أن المراد ولیس المعنو�ة، أو المحسوسة األمور في ذلك �ان سواء عینه ال ،له �حصل ما نظیر
 . »ما �حب«�عني مثل ما قلنا في ، )عنه سلبه مع له
 �محلین ضالعرَ  أو الجوهر قیام إذ ؛له �عینه �قائه مع وال عنه سلبه مع له حصل ما ألخیه �حصل أن المراد ولیس(

 .)قوله: قلتُ . محال
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 األمور في ذلك �ان سواء عینه ال ،له �حصل ما نظیر ألخیه �حصل أن، »�حب أن« أ�ًضا المرادو (: هنا �قول
 قیام ذإ؛ له �عینه �قائه مع وال عنه سلبه معال  له حصل ما ألخیه �حصل أن المراد ولیس المعنو�ة، أو المحسوسة

 .�ل هذا من �الم ابن حجر، )محال �محلین العرض أو الجوهر
 رؤ�ة من منةال مطالعة المحبة و�نما المحبة، تفسیر لیس آخره إلى »�حب أن«ـب أ�ًضا والمراد(م العیني هذا �ال )قلتُ (

 محبة هذهو  معایبه، على هوسترُ  �ه، استحقها عمل غیر من بها ابتدأ التي المتقدمة ونعمه وأ�اد�ه و�ره أخیه إحسان
 مطالعة نم تنشأ فهي الخواص محبة وأما .نقص نقص و�ن لحبا زاد اإلحسان زاد فإن اإلحسان، بتغیر تتغیر قد العوام،
. دنیوي  غرض لألج ال تعالى هلل ألنها ؛تتغیر ال فهذه المسلم، أخیه حق ومراعاة واإلجالل اإلعظام ألجل الكمال شواهد
 .إلى آخره، )...هنااه المحبة: و�قال

 ما �هللاِ  ؟هل نجد هذا في أنفسنا ،وال تنقص مع الجفاء ،المحبة الشرعیة لها ضا�ط عند أهل العلم �أن ال تز�د مع الصفاء
طلب ا �ُ تصور أن تكون محبته الغا�ة �النسبة لمبدلیل أنك لو زرت أعلم الناس أو أورع الناس الذي یُ  نجد هذا في أنفسنا،

تقبلك اس وطار �ك واستستمر �المحبة والمودة؟ أو زرت أفسق الن ،جیًدا لكنه ما استقبلك استقباالً  من محبة المخلوقین،
  ؟ما یتأثر قلبك هذا بهذا التصرف ؟ما تتأثر ،وأكرمك
  .......  طالب:

ورعه علمه و  وصفه، ما تغیر ؟یتغیر میزان المحبة عندك حتىهل تغیر وصفه  ،لكن العالم الزاهد الذي زرته هلل ما �خالف،
 .وال تنقص مع الجفاء ،ع الصفاءولذا �قرر أهل العلم أن المحبة هي التي ال تز�د م. وزهده موجود

 .......  طالب:
 .ال ما یالحظ سنة وال غیره

 .......  طالب:
�صیر  ماذا ،ثو�ك طو�ل ا الشیخ الفاضل أنت زرته هلل وتحبه في هللا لما قال:ذه ،الحظ علیك إسباًال  ك مع السنة،، خلال

 ؟قولت فماذا  ،مرن نفسه على مراد هللا ومراد رسوله ا شخًص أنا ما أقصد طالب علم وال �عني عموم الناس الیوم، ؟�قلبك
 هذا من مخالفة السنة؟

 .......  طالب:
  .من اتباع السنة ال، 

ى ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس عل: �قول ابن عباس في وقته. نسأل هللا أن �عفو عنا و�عاملنا �العفو على �ل حال،
ن أعلم أهل فیما نحسبه م اواحد زار واحدً . هللا المستعان ،هذا في القرن األول .اجدي على أهله شیئً وذلك ال �ُ ، أمر الدنیا

ماذا  جع وسئل عن الز�ارةفلما رُ  ه و�أنه سلم علیه وهو جالس،راح ل ،األرض وأزهدهم وأقواهم �الحق وأغیرهم على الدین
مع الجفاء؟ هذه أمورنا مدخولة �ا نقصت أم قص رجلي! زادت مع الصفاء  اإن رحت له ثانیً : قال حققت من المصالح؟

 .هللا المستعان ،�ِهللا مدخولة إخوان،
 كثر النقل عنه:�هو  قال أبو الزناد،: وقد �قول، وقال أبو الزناد: اهذا ینقل عنه ابن �طال �ثیرً ، )سراج بن الزناد أبو وقال(

ناسب أبي نسب إلیه ال یوالوقت والكالم الذي یُ  و�ال فالتار�خ وقد یلتبس على المبتدئین من طالب العلم، قال أبو الزناد،
 ألن؛ لتفضیلا تستلزم وحقیقته، المساواة طلبُ  الحدیث هذا ظاهر وقال أبو الزناد بن سراج:( الزناد عبد هللا بن ذ�وان.

 ضعیا القاضي أقر: قلت. المفضولین جملة في دخل فقد همثلَ  ألخیه أحب فإذا، غیره من أفضل �كون  أن �حب أحد كل
، غیره من أفضل �كون  أن �حب فال، التواضع على الحث المقصود ألن؛ اإلرادة هذه عن الزجر المراد إذ؛ نظر وفیه هذا
اُر اْآلِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَّذِ : تعالى قوله من ذلك و�ستفاد، للمساواة مستلزم فهو ْرِض َوَال  ُعُلو�ا ِفي اْألَ یَن َال ُیِر�ُدونَ {ِتْلَك الدَّ
حب ألخیه حتى �«، )مذمومة خصال و�لها، والغش والحقد والغل الحسد بترك إال ذلك یتم وال ،]٨٣[القصص:  ًدا}َفَسا

  ؟من أجل ماذاهذا �ل واحد منهم مطالب �أن �جد و�جتهد  زمالء في قاعة في �لیة شرعیة،، »ما �حب لنفسه
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أو  ن،هل هذا مطلوب م ؟هاه ؟القاعة �لها األول مكرر هذا �قول �ِهللا أنا أتمنى أن �كون الفصل �له المنافسة، من أجل
حتى « إنما المقصود �الحدیث: أن تسارع وتسبق غیرك. ؟]٢١[الحدید:  {َساِ�ُقوا} ]١٣٣[آل عمران:  {َوَساِرُعوا}مقتضى 

فیة و�ال �ما قال �عضهم إن تحقیق حر  أن یرفع عن نفسه الحسد والغل والحق والغش،، »�حب ألخیه ما �حب لنفسه
 . لكن هذا مبالغة الحدیث مستحیلة،

 .......  طالب:
  من جمیع المسلمین؟ طلب من عامة الناس؟لكن هذا �ُ  آثروا على أنفسهم، حققوا وزادوا،

 .......  طالب:
  ؟هل معنى هذا هو الحدیث ،خذ خذ �أنه �ل من جاءك: ؟كونك تؤِثر في شيء هل معناه أنك تؤثر في �ل شيء

  الناس؟ �عني لكل طالب:
قصة لشخص �بیر السن تغرب ولده من أجل الدراسة وتیسر له عمل . خذ: �ل من جاء ألخیك المسلم، ،لكل الناس

شخص ا الذجاء الوالد والد ه وآثره ببیت المسجد، ثم �جیئه واحد من زمالئه وال وجد عمًال  مسجد،�الخفیف ومأذنة و�یت 
 وجد�ِهللا جاء زمیل لي وضاقت �ه األرض وال : قال ؟ي �طلعكما الذ: قال ،الطالب األول ووجده طلع من بیت المسجد

ناك حرمة ودعه �أخذ ما في البیت، وها الباب أجل ذافتح له ه قال: وأنا الحمد هلل األمور متیسرة ومن �اب اإلیثار، اشیئً 
  ؟الناس فكیف �طالب بها عامة ! �عني عقول العامة ما تحتمل مثل هذه األمور،!إن أرادها أخذها

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .ي هو علیه أو أفضلأن �كون على نفس المستوى الذ
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

 ...سلم و�كون مثلك ألن هذا إذا قلنا هذا حتى الكافر تحب له أن �ُ 
 .......  طالب:

  ؟مفادها »ألخیه«إًذا 
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

�حرص على  وُ�حرص على تطبیقها �قدر اإلمكان، ،مر �ما جاءتمثل ألفاظ أو مثل أحادیث الوعید تُ  :نعم. �عني قالوا
 نعم. . ة صفرالظاهر أن النتیج واختبرنا أنفسنا المسألة أظن النتیجة صفر، ،تطبیقها �قدر اإلمكان و�ال لو نظرنا إلى أنفسنا

 .......  طالب:
 . على �ل حال حمل الحدیث على عمومه أولى�هللاِ 

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 .لكن الحدیث لألمة لیس للصحا�ة فقط
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 لشيءا حب ألن ؛یذ�ره ولم، الشر من لنفسه یبغض ما ألخیه ُیبغض أن أ�ًضا اإل�مان ومن: الكرماني قال: فائدة(
 .)أعلم �هللا، اءً اكتف علیه التنصیص فترك، نقیضه غضلبُ  مستلزم
 ....... طالب:


